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yalt (nome) (Turco Antigo) 1. Brilhante. 2. Arder (v.int.)
3. A luz e a energia que emergem de repente.
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YALT ENERJİ B İ Sİ K LE Tİ

YALT ENERJİ BİS İKLETİ

Microcontrolador Flash
Desenvolvido

2

Sistema de iluminação
LED que mostra
sistema de carga

Assento fundido de
fabricação especial

E N C O N T R E C O M U M A N O VA E
‘ ’ Ú N I C A’ ’ B I C I C L E TA :

IP66 Impermeabilização

Corpo monolítico
inoxidável

YA LT
BICI CL E TA DE E N E RG IA
Sistema de Pedal
Especial
Aqui está YALT...
Resumidamente, YALT, que é definido como ‘’interativo, inteligente

que você pode ver em áreas semelhantes como parques, jardins e

ciclismo ao ar livre’’, que surgiu como desenho e produção

áreas internas, YALT é um produto único que tem a capacidade de

completamente domésticos, é o primeiro e único produto do nosso

‘’interagir com você’’ no sentido real.

país neste campo. Ao contrário de outras bicicletas estacionárias
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ALTA TECNOLO GI A

ALTA TECNOLOGIA

Uso de Dados Pessoais com NFC

Possibilidade de trânsito entre
carregamento com fio - sem fio

Acesso à Internet por Cartão SIM

Transferência de dados via Bluetooth

Possibilidade de transmissão de Internet
em torno da bicicleta com suporte Wifi

Ajuste de dificuldade com limitador
magnético

ALTA TECNOLOGIA
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ENERGIA DE RETOR N O

ENERGIA

YALT, muito mais que uma bicicleta estacionária...
A energia cinética produzida pela pedalada durante a
atividade é convertida em energia elétrica graças aos
dínamos especiais de YALT. Assim, entre 12 e 50 volts de
energia são produzidos de acordo com o desempenho do
usuário. Esta energia é especialmente projetada e fabricada
com o Regulador de Tensão Step-Down para reduzir o nível
de tensão do dispositivo móvel para qualquer nível de
dispositivos móveis (telefones celulares, tablets, etc.) que o
usuário conecta ao sistema.

DE RETORNO

ENERGIA DE RETORNO
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PRIMEIR A MENTE , A SAÚDE

PRIMEIR A MENTE, A S AÚDE
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PRIMEIRAMENTE
A SAÚDE...
O esporte não é apenas para os atletas, mas para todos...
Hoje, como em todo o mundo, o maior risco para a saúde
enfrentado pelas pessoas em nosso país é a obesidade...
Infelizmente, uma em cada cinco pessoas em nosso país cai
na classe dos obesos... A porcentagem de indivíduos com
excesso de peso é de 34%...
Uma vida vibrante na luta contra a obesidade, que
desencadeia muitos problemas graves de saúde, é
persistentemente sugerida por especialistas. Deste ponto de
vista, YALT parece ser um assistente de saúde comunitário
eficaz e prático.

9

10

11

BENEFÍCIO ECO N ÔMI C O

BENEFÍCIO
Bem, qual é o benefício econômico de YALT?

Uma média de 0,02 quilowatts de energia é usada por dia
para carregar um telefone celular. Vemos que, mesmo que
esse valor seja percebido como baixo à primeira vista, esse
gasto energético é de 1.600 megawatts por ano na escala
da Turquia, e também gera um custo de 53,75 milhões de
dólares. No entanto, para que o dispositivo móvel seja
totalmente carregado, um exercício de YALT por hora é
suficiente...
Nesse sentido, YALT, que é o único desse tipo, “dá a sua
energia de volta“, em outras palavras....

ECONÔMICO

BENEFÍCIO ECONÔMICO
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COM A APLICAÇÃO DE YALT

COM A APLICAÇÃO DE YALT

COM A APLICAÇÃO
DE YALT
TUDO É POSSÍVEL

YALT tem um programa único...

YouTube

App Download

Quando você emparelha sua bicicleta YALT com seu dispositivo

da atividade, a quantidade de calorias queimadas, a distância

inteligente antes de iniciar sua atividade esportiva, ela interage

percorrida virtualmente e a redução na pegada de carbono são

com o sistema por meio de um programa especial. A partir do

processadas no sistema. Esses dados são processados localmente

momento do emparelhamento, um rico fluxo de informações sobre

e globalmente. Isso permite o acesso a dados de atividades diárias,

sua atividade é fornecido para a tela do seu dispositivo inteligente.

bem como o acesso a informações de atividades anteriores...

O avançado Microcontrolador Flash conectado ao sistema

Além disso, tem muitos recursos, como as posições de ciclismo

acessa as informações básicas do usuário através do dispositivo

mais próximas e várias opções de atividade no mapa...

móvel e as envia para a aplicação de YALT. Assim, a duração
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YALT APLICAÇÃO MÓV E L

YALT APLICAÇÃO MÓVEL

EM 17 IDIOMAS
Português

Espanhol

Francês

Inglês

Alemão

Tcheco

Estoniano

Russo

YALT APLICAÇÃO MÓVEL
A APLICAÇÃO MÓVEL DE YALT é muito
compatível...

Tudo à mão com um programa...

Projetado e fabricado com Ionics, a Aplicação de YALT funciona

A Aplicação de YALT armazena toda a atividade no Master App,

em harmonia com as plataformas de Android e IOS. O sistema,

de modo a ser a base para o estudo de dispositivos e sistemas

que pode se adaptar a todas as atualizações dos sistemas

de melhoria e recompensa. Desta forma, tanto os dados de uso

operacionais em um curto período de tempo e pode responder

anteriores como a situação atual e os desenvolvimentos nas

instantaneamente a novas necessidades, também é atualizado em

competições podem ser facilmente rastreados.

períodos de seis meses.

Resumidamente, a Aplicação Móvel de YALT e suas funções superiores
Italiano

Monitoramento de uso local
com informações de localização
baseadas em GPS

Húngaro

Turco

Azerbaijano

Persa

Árabe

Hindu

Chinês

Japonês

Diferentes telas de
administração para diferentes
provedores de serviços

Exibição de atividades
anteriores com a guia
Desempenho

Possibilidade de carregar
seu dispositivo móvel a
qualquer momento com o
recurso da bicicleta mais

próximaÖdül sistemi ile hizmet
sağlayıcılarının kullanıcılara
oluşturacağı yarışma sistemleri

Sistema de notificação para
os usuários dos provedores de
serviços
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YALT APLICAÇÃO MÓV E L

YALT APLICAÇÃO MÓVELP

Rápido e livre para se registrar,

Localizar a moto de energia

Acesso contínuo aos dados do

Premiar sistema de premiação

com a conta de Facebook para

nas proximidades com

usuário, relatórios semanais,

e recompensar usuários de

entrar com a facilidade de uso

posicionamento baseado em

mensais e anuais, a quantidade

acordo com suas áreas de

de fácil utilização.

GPS.

de calorias queimadas, a

aplicação com sistema de

distância que o sistema simula, a

premiação

duração do uso, a quantidade de
emissões de carbono bloqueadas
pela energia limpa produzida.

Fluxo de dados
Com A Aplicação de YALT, é fornecido um fluxo de dados contínuo e

percorrida, os registros de falhas, as densidades de uso regional e

controlado.

geral podem ser acessados de maneira controlada.

Com a Aplicação de YALT, os clientes e as corporações, que

Com este sistema de aplicação, é possível atribuir barragens de

recibirão serviço, poderão revisar os dados do usuário de bicicletas

recompensa aos usuários e fornecer comunicação ao usuário com o

de energia na conta a ser aberta pelo provedor de serviços. Assim,

rastreamento desses prêmios...

o número total de usuários, as calorias queimadas, a distância
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CONTROL DA AP LI CAÇ ÃO DE YALT

CONTROL DA APLICAÇÃO DE YALT

CONTROL DA APLICAÇÃO DE YALT
YALT, aplicação inteligente de ciclismo interativo, com sua estrutura versátil e de fácil
utilização, foi desenvolvida para atender a todas as necessidades.
Painel de instrumentos funcional
A aplicação de YALT;

Painel de administração com controle total

É o centro de dados onde todas as atividades de todos os usuários

É o módulo que pode ser definido pelo provedor de serviços, pode

são monitoradas e todas as bicicletas na área são verificadas. Os

ser determinado por função, as definições de função podem ser

dados recebidos dos painéis podem ser observados no site da web

feitas com base no módulo, usuário ilimitado pode ser definido, e as

instantaneamente.

senhas dos usuários definidos são escritas de forma criptografada,
incluindo banco de dados.

Gerenciável

Escalonável

Atualizável

Expansível

Identificar as bicicletas registradas no sistema

YouTube

Member Login

WWW

Alta Segurança

As bicicletas colocadas em serviço pela corporação podem ser

A Aplicação de YALT foi desenvolvida de acordo com as tecnologias

definidas para o sistema através do painel de administração

de criptografia de dados de 2048 bits de ‘’Conexão segura com

de YALT. Com este sistema, todos os dados de uso podem ser

a Internet (SSH-2)’’. Todas as atividades críticas realizadas pelos

recuperados das bicicletas identificadas, as listas de usuários

usuários no sistema são armazenadas nessa conexão, que também

podem ser informadas, os dados de GPS podem ser definidos,

inclui informações de contato, horário e IP. Com a capacidade

as taxas de uso podem ser definidas; o tempo, as calorias e a

existente, esse sistema pode atender facilmente a 10.000 usuários

distância podem ser exibidos, as bicicletas não utilizadas ou

ao mesmo tempo, mas também possui uma estrutura que pode se

abusadas podem ser desativadas indefinidamente.

expandir facilmente.
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SEGUR ANÇA E P R OTE C Ç ÃO

SEGUR ANÇA E PROTECÇÃO

SEGURANÇA E PROTECÇÃO
A segurança é essencial para YALT.
O Microcontrolador Flash é projetado e fabricado com hardware

Projetado para uma operação livre de problemas entre -150C

de alta segurança, que permite o fluxo de dados nas atividades

e + 800C, o sistema de YALT é programado para autoproteção,

realizadas com YALT. Este dispositivo de segurança, que garante

desconectando automaticamente a energia em incrementos de

que a tensão de entrada e saída esteja sempre em um nível certo

temperatura que danificariam o equipamento. Também transmite

e constante, protege tanto a placa eletrônica da bicicleta quanto

todas as informações de falhas possíveis para a sede na internet.

o dispositivo móvel emparelhado contra o aumento excessivo de

Desta forma, se proporciona a equipe técnica necessária para

energia.

intervir o mais rapidamente possível.

Projetado para uma operação livre de problemas
entre -150C e + 800C, o sistema de YALT é
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PROJETADO COM I N TE LI GÊ N C I A P R ODUZI DO C OM P ODE R

Corpo de classe
de fundido GG20
de 10 mm de
espessura

PROJETADO COM INTELIGÊNCIA PRODUZ IDO COM PODER

Atributo de carregamento
alternativo que pode
trocar entre dispositivos de
IOS - Android

Circuito adaptável
personalizável
totalmente de
acordo com as
necessidades

O ponto onde a tecnologia
encontra a estética

Desenho
ergonômico
projetado por
escultores

P R O J E TA D O C O M
INTELIGÊNCIA

PRODUZIDO COM
PODER
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PROJETO

PROJETO

YALT também é único com suas propriedades técnicas e físicas...

Desenho de corpo monolítico

YALT oferece soluções altamente flexíveis na aparência, além

O corpo de YALT é uma obra de arte. Porque é desenhado

de ser totalmente adaptável às corporações com seu programa

por escultores… Desta forma, ao contrário dos similares

inteligente de bicicletas e infraestrutura técnica. O YALT, que pode

no mercado, eles são produzidos sem juntas adicionais.

ser personalizado com cores, padrões e logotipos corporativos,

Vantagens do corpo monolítico; alta resistência, proteção

está sempre um passo à frente com suas características

contra corrosão e aparência estética única.

estruturais e de desenho superiores.
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CONCHA

Proteção contra corrosão
O corpo metálico de YALT é especialmente revestido para
qualquer tipo de efeito corrosivo causado por fatores
externos. Este sistema de revestimento, que não agride o
meio ambiente e não gera resíduos sólidos, protege o corpo
de metal indefinidamente.
Sistema de Pedal Especial
O braço de pedal de metal de produção especial de YALT e
o pé de pedal reforçado com placa de alumínio, feitos de
polietileno, são especialmente projetados para que o pé do
usuário não possa deslizar.

CONCHA
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TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

IP66 Impermeabilização
Cartão eletrônico, entrada USB e equipamentos de dínamo
no sistema são projetados de acordo com o padrão de IP66
impermeabilização. Esta estrutura, que é impermeável
à água mesmo sob a influência do jato de água de alta
pressão, combinando com a proteção de aço inoxidável
proporciona que YALT também pode ser usado em áreas
costeiras sob o efeito da água salgada.
Aplicação de indústria 4.0
A 4ª Revolução Industrial é um termo coletivo que inclui
muitos sistemas modernos de automação, troca de dados
e tecnologias de produção. Essa revolução é um conjunto
de valores que consiste na Internet de objetos, serviços da
Internet e sistemas ciberfísicos. YALT é um dos melhores
e bem sucedidos representantes desta classe com sua
avançada infraestrutura técnica.
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CERTIF ICADOS

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

Registro de Marca

Registro de Desenho

ISO 50001:2011

ISO 18001:2014

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
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ERG E AR

ERGE AR

Há assinaturas especializadas e qualificadas atrás de YALT...
A bicicleta inteligente YALT surgiu como em pouco tempo, estar entre as marcas

HÁ UMA GRANDE PERĺCIA
ATRÁS DELE...

o produto de muitos anos de pessoas

mais procuradas do setor.

turcas e da inteligência turca. ERGEAR

Hoje, ERGEAR, que produz soluções

Teknoloji AŞ, a corporação designer e

únicas, reunindo criatividade estética

fabricante, foi fundada em 2016 com

e perícia tecnológica com sucesso

o princípio de ‘’desenvolver soluções

especialmente nas áreas de construção

contemporâneas e inteligentes para o

e paisagismo, continua trabalhando

mundo de hoje’’. Em geral, a empresa,

continuamente para manter seus

atuando nas áreas de tecnologia,

sucessos permanentes.

construção e paisagismo, conseguiu,
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Escritório
Merkez Mah. Seçkin Sk. DAP Ofis Vadisi – Z Ofis, No:2-4/A,
No:292-293 Kağıthane/İstanbul
Telefone
+90 212 294 44 89
Fax
+90 212 294 44 59
www.ergear.tech

português

YA LT
BICIC L E TA DE E N E RG IA

